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_25.03.2020__   № _202/03-27_                                                   На  № _________ від ______________ 

 Начальникам управлінь, 

відділів освіти 

міськвиконкомів (міських 

рад), управлінь, відділів 

освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних 

територіальних громад 

 

Шановні колеги! 

Доводимо до Вашого відома, що в зв’язку з ситуацією в країні, ми 

змінили форму організації курсів підвищення кваліфікації педагогів 

області у квітні 2020 року і частково змінили терміни їх проведення, 

 а саме: 

1.  Усі курси підвищення кваліфікації, які були заплановані у квітні 2020 

року (наказ ДОН № 431-ОД від 24.06.2019 «Про підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області у 2020році», наказ 

ДОН № 439-ОД від 24.06.2019 «Про підвищення  кваліфікації керівних 

і педагогічних кадрів області та навчально-допоміжного персоналу в 

галузі освіти у 2020 році») чи перенесені на квітень з березня 2020 

року (лист КЗ СОІППО від 13.03.2020 № 195/03-27 «Про перенесення 

курсів підвищення кваліфікації на інший термін у зв’язку із 

запровадженням карантину») будуть відбуватися за дистанційною 

формою навчання (додаток 1).  
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2. Просимо Вас зареєструвати за онлайн-анкетою 

https://docs.google.com/forms/d/1IypeIsXPuxeQP8EwNg-

Z9YSAzTAfpWRt_qF2YVmYElI (яку також розміщено на сайті КЗ СОІППО 

у розділі «УВАГА важлива інформація») педагогів, які були 

заплановані для проходження курсів підвищення кваліфікації в ці 

терміни, відповідно до наказів Департаменту освіти і науки  Сумської 

ОДА. Одна анкета заповнюється на одного педагога. В анкеті 

вказується діюча електронна адреса педагога, на яку буде відправлено 

пароль для входу в систему. Дату проходження курсів та їх назву 

необхідно визначити за графіком (додаток 1).  

3. Екзаменаційні сесії курсів підвищення кваліфікації для педагогів, які 

вже розпочали навчання і успішно провчились на настановній сесії до 

оголошення карантину (до 16 березня), будуть завершені тим, що 

слухачі обов’язково повинні  відправити електронний варіант 

екзаменаційних робіт (статей) викладачам кафедр КЗ СОІППО 

(керівникам). 

4. Документи про завершення курсів підвищення кваліфікації (свідоцтва) 

будуть видані по закінченню карантину. Спосіб видачі свідоцтв буде 

доведено до Вашого відома пізніше.  

 

 

 

Ректор      Юрій НІКІТІН 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Захарова  0509846469 

Світлана Панченко 0506049888 

Людмила Удовенко 0504061191 

Елвіра Головач 0956448708 

https://docs.google.com/forms/d/1IypeIsXPuxeQP8EwNg-Z9YSAzTAfpWRt_qF2YVmYElI
https://docs.google.com/forms/d/1IypeIsXPuxeQP8EwNg-Z9YSAzTAfpWRt_qF2YVmYElI


 

 

Додаток 1  

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ! 

Усі курси підвищення кваліфікації у квітні 2020 року будуть відбуватися  

у дистанційній формі навчання 

 

 переведені на дистанційну форму навчання з використанням MOODLE 

 переведені на дистанційну форму навчання з використанням MICROSOFT 

TEAMS 

Графік курсів підвищення кваліфікації комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти на квітень 2020 року 

 

Курси ПК (планові) 

1 
06.04-10.04 – наст. сесія; 

13.05-15.05 – екз. сесія 

Викладачі фізичної культури, керівники спортивних гуртків 

2 
06.04.20 – наст. сесія; 

26.06.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 
06.04.20 – наст. сесія;; 

26.06.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 
06.04-10.04 – наст. сесія; 

13.05-15.05 – екз. сесія 

Учителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

5 
06.04-10.04 – наст. сесія; 

18.05-22.05 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної роботи (усіх 

спеціальностей) 

6 
13.04.20 – наст. сесія; 

26.06.20 – екз. сесія; 

Учителі англійської мови 

7 
13.04.20  – наст. сесія; 

26.06.20 – екз. сесія 

Учителі фізики, астрономії  

8 
13.04.20 – наст. сесія; 

26.06.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

9 
13.04.20 – наст. сесія; 

26.06.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

10 
27.04.20 – наст. сесія; 

03.07.20 – екз. сесія; 

Учителі історії та суспільних дисциплін 

11 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-03.06 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) трудового навчання, креслення, 

предмета  «Технології»; майстри виробничого навчання 

МНВК, які викладають в групах професійного та 

профільного навчання за технологічним напрямком 

12 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-03.06 – екз. сесія 

Педагоги – організатори 

 

13 

 

27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-05.06 – екз. сесія 

 

Практичні психологи 

Проблемно-тематичні курси ПК (планові) 

1 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-05.06 – екз. сесія 

«Індивідуалізація навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі» (для вчителів різних спеціальностей, 

вихователів та асистентів) 

 

Курси ПК (перенесені з березня)) 



 

 

 

1 
21.04.20 – наст. сесія;  

03.07.20 – екз. сесія; 

Учителі української мови та літератури  

2 
21.04.20 – наст. сесія;  

03.07.20 – екз. сесія; 

Викладачі російської мови, зарубіжної літератури, 

української мови та літератури 

3 
27.04.20 – наст. сесія; 

03.07.20 – екз. сесія; 

Учителі початкових класів 

4 
21.04-24.04 – наст. сесія; 

03.06-05.06 – екз. сесія 

Учителі фізичної культури  

5 
21.04.20 – наст. сесія;  

03.07.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

6 
21.04-24.04 – наст. сесія; 

22.06-24.06 – екз. сесія 

Вихователі гуртожитків ЗВО, ЗПТО 

7 
21.04-24.04 – наст. сесія; 

03.06-05.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків  соціо-культурного напряму 

8 
21.04.20 – наст. сесія;  

03.07.20 – екз. сесія; 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

9 
21.04.20 - наст. сесія; 

01.06-03.06 – екз. сесія 

Викладачі фізики, астрономії, математики 

10 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

22.06-24.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму 

Курси за вибором (планові) 

1 06.04-08.04 
Формування компетентностей учнів у шкільному курсі 

фізики, математики, астрономії 

2 13.04-15.04 
Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

3 27.04-29.04 
Формування мовної та літературної компетенції учнів на 

засадах Концепції Нової української школи 

Курси за вибором (перенесені з березня) 

1 
21.04 – 23.04 Демократизація та партнерство навчальних закладів в умовах 

Нової української школи  

2 22.04-24.04 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 

3 
22.04-24.04 Інформаційно-цифрова компетентність педагога: реалізація 

освітнього процесу 

4 
27.04-29.04 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

5 
27.04-29.04 Демократизація та партнерство навчальних закладів в 

умовах Нової української школи 


